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საგრანტო პროექტის შეფასების კრიტერიუმები 

 

1. საგრანტო პროექტის შეფასების კრიტერიუმები და ქვეკრიტერიუმებია: 

 

1.  სამეცნიერო კვლევა მინიმუმ 4,  

მაქსიმუმ 20 ქულა 

1.1. კვლევის სიახლე, აქტუალურობა და 

ინტერდისციპლინურობა 

მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

1.2. კვლევის მეთოდოლოგია და მისი შესაბამისობა 

კვლევის მიზნებსა და ამოცანებთან 

მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

1.3. კვლევის განხორციელების მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის შესაბამისობა დასახული მიზნებისა და ამოცანების 

განხორციელებასთან 

მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

1.4. პროექტის ფარგლებში ადგილობრივი და 

საერთაშორისო თანამშრომლობა ან/და ინსტიტუციური 

კოლაბორაცია 

მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

2. სამეცნიერო ეფექტიანობა მინიმუმ  3, მაქსიმუმ 15  ქულა 

2.1. პროექტის ფარგლებში მკვლევართა გუნდის 

კარიერული განვითარების პერსპექტივა, 

ინტელექტუალური საკუთრების შექმნა და ცოდნის 

ტრანსფერი 

მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

2.2. კვლევის შედეგების გავრცელება (დისემინაცია, 

კომუნიკაცია), ინტერდისციპლინური განვითარება 

მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

2.3. პროექტის ეფექტურობა გრძელვადიან პერსპექტივაში 

ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, 

კულტურული ან/და ტექნიკური პროგრესისათვის 

მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

3. მკვლევართა გუნდი მინიმუმ 2, მაქსიმუმ 10 ქულა 

3.1. სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და ძირითადი 

პერსონალის კვლევითი გამოცდილება და 

პროდუქტიულობა  

მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

3.2. პროექტით დასახული მიზნების 

განხორციელებისათვის პასუხისმგებლობების განაწილება 

ძირითადი პერსონალის კომპეტენციების 

გათვალისწინებით  

მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

4. განხორციელების გეგმა მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკისა და პროექტის 

ბიუჯეტის შესაბამისობა პროექტით დასახული მიზნების 

განხორციელებისათვის 

მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 5 ქულა 

ქულათა ჯამი მინიმუმ 10, მაქსიმუმ 50 ქულა 

კომენტარი პროექტის შესახებ 

 

2. შეფასება ხორციელდება 4  კრიტერიუმით, საიდანაც პირველი კრიტერიუმი ფასდება 

მინიმუმ 4 და მაქსიმუმ 20 ქულით, მეორე კრიტერიუმი - მინიმუმ 3   და მაქსიმუმ 15 ქულით, 

მესამე კრიტერიუმი მინიმუმ 2 და მაქსიმუმ 10 ქულით, ხოლო მეოთხე კრიტერიუმი - მინიმუმ 

1 და მაქსიმუმ 5 ქულით. ქულათა ჯამი შეადგენს მინიმუმ 10 და მაქსიმუმ 50 ქულას; 
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3. თითოეული ქვეკრიტერიუმი ფასდება მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 5 ქულით. ქვეკრიტერიუმის 

ქულები შეფასდება და განიმარტება შემდეგნაირად: 

 

4. დაფინანსების მოსაპოვებლად აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა პროექტმა 

მიიღოს 36 ან მეტი ქულა; 

5. თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება იმ პროექტს, რომელიც 

ჯამურად მაღალ ქულას დააგროვებს თანმიმდევრულად პირველ, შემდგომ მეორე, მესამე და 

მეოთხე კრიტერიუმში. აღნიშნულ ოთხივე კრიტერიუმში თანაბარი ქულების დაგროვების 

შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება პროექტში ახალგაზრდა მეცნიერის ჩართულობას, 

ხოლო ამ კრიტერიუმითაც თანაბარი ქულების მქონე პროექტების შემთხვევაში  კი - ნაკლები 

ბიუჯეტის მქონე პროექტს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება 

ქულით 

 

შეფასება განმარტება 

1 სუსტი 

პროექტი არაადეკვატურად პასუხობს მოცემულ ქვეკრიტერიუმს, 

გართულებულია შეფასება არასაკმარისი, ბუნდოვანი ან შეუსაბამო 

ინფორმაციის გამო. 

2 დამაკმაყოფილებელი 
პროექტი ზოგადად პასუხობს მოცემულ ქვეკრიტერიუმს, მაგრამ 

აქვს მნიშვნელოვანი უზუსტობები და სუსტი მხარეები. 

 

3 კარგი პროექტი კარგად პასუხობს მოცემულ ქვეკრიტერიუმს, მაგრამ აქვს 

გარკვეული ხარვეზები და საჭიროებს გაუმჯობესებას. 

4 ძალიან კარგი 

პროექტი ძალიან კარგად, ზუსტად პასუხობს მოცემულ 

ქვეკრიტერიუმს. გამოკვეთილია ორიგინალურობა და სამეცნიერო 

პოტენციალი, თუმცა შესაძლებელია გარკვეულწილად დახვეწა. 

5 საუკეთესო 

პროექტი საუკეთესოდ პასუხობს მოცემულ ქვეკრიტერიუმს, 

შეიძლება არსებობდეს უმნიშვნელო ერთეული შენიშვნები, 

რომლებიც არ ეხება სამეცნიერო პოტენციალს.  


